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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
první sobotu nového roku, v třeskutém mrazu,
procházely naší vesnicí skupinky Tří králů.
Potěšitelné je, že nezamrzla naše srdce ani ruce a
byli jsme opět velmi štědří. Poprvé od zahájení
sbírek jsme v Bohuslavicích vybrali více než 100
tisíc korun. Chci velmi poděkovat všem
koledníkům a doprovodu za obětavou, laskavou
a smysluplnou činnost. Většina vybraných peněz
zůstane v regionu a pomůže ke zlepšení služeb a
péče pro nejbližší a potřebné.
Po několika mírných zimách, kdy jsme si možná
mysleli, že budeme mít středomořské klima,
přišel návrat do reality v podobě letošního ledna.
Nejchladněji bylo v noci z Tří králů, kdy jsme se
dostali až na mínus 17 stupňů a pouze jeden den
teplota nesestoupila pod bod mrazu. Co chybí, je
sněhová pokrývka, a tak půda promrzá do
hloubky více než dvacet centimetrů.
Není pravidlem, aby se začátkem roku rozbíhala
větší stavební akce. Letošek je však výjimkou.
V polovině ledna, dle harmonogramu, začaly
práce na odbahnění Špakovského rybníka.
Provedli jsme také prořezání a pokácení stromů
na obecních parcelách.
Leden je také obdobím Masopustu. Úvodní
letošní bál se konal již první lednovou sobotu a
pořadatelem byla vůbec poprvé obec. Další plesy
pořádal Klub rodičů a Zahrádkáři. Všechny plesy
byly slušně navštíveny a měly vysokou
společenskou úroveň. Zaplesat si mohly i děti
z mateřské školy na tradičním reji masek. Plesy
budou pokračovat i v následujícím měsíci.
Nejdříve se bude konat oblíbený Myslivecký ples
a celé období zakončí hasiči pochováním basy.
Na své si přijdou také žáci školy na maškarním
bále. Velmi děkuji všem pořadatelům uvedených
akcí. První výroční schůzi z místních spolků měli
hasiči, kteří se sešli 21. ledna na výroční schůzi,
kde[Zadejte
vyhodnotili
text.] činnost za uplynulý rok a
naplánovali si práci na letošek.

Konec ledna je také očekávaným a někdy i
obávaným obdobím pro školáky. Vážení a
starostliví rodiče buďte shovívaví ke svým
ratolestem, jako byste byli sami k sobě. Jsou to
přece Vaše geny i děti.
Na přelomu ledna a února se ve škole uskutečnil
mezinárodní projekt Edison. V jeho průběhu jsou
ve škole studenti z různých států světa, kteří učí
naše děti a přibližuji jim kulturu a zvyklosti svých
zemí. Projekt bude završen veřejnou besedou
v obecním domě v pátek 3. února v 9.00 hodin.
V sobotu 4. února se tělocvičně školy uskuteční 6.
ročník badmintonového turnaje ve čtyřhře.
Další pěknou akci připravuje farnost Bohuslavice.
V neděli 5. února bude v kostele Sv. Václava
v Ostravě sloužena mše pro naše občany,
přenášena televizí Noe.
Ve dnech 16. – 18. února se bude konat sbírka
šatstva pro dobročinnou organizaci Moment.
Na Hromnice o hodinu více, říká známé přísloví.
Ať nám delší dny přinesou pohodu do dalšího
zimního měsíce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017
26. zasedání rady, středa 11. 1. 2017 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Spotřeba vody v obci za rok 2016.
Obyvatelstvo za rok 2016.
Smlouvu s Osa.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 12/2016. Výběr daní za I. – XII. 2016.
Žádost o dotaci Farnosti Bohuslavice.
Přehled o realizovaných akcích. Drcení betonu.
Revitalizace Špakovského rybníka.
Studie č. p. 482 JZD, sběrný dvůr.
Informace o opravě ulice Školní.
Informaci o darování parcely.
Vyhodnocení 1. Obecního plesu.
Informace o XIX. Bálu Hlučínska.
Výsledky Tříkrálové sbírky v Bohuslavicích.
Dopravní značení na obchvatu Moravce.
Schválila:
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IE-12-8004670/SOBSVB/1Bohuslavice.
Smlouvu o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor.
Žádost o povolení hostování lunaparku. Anenské slavnosti 28. – 30. 7. 2017.
Návrh na ořez a pokácení stromů na obecních pozemcích.
Směrnici č. 1/2017. Směrnice o závodním stravování.
Žádost o dotaci Charita Hlučín - 490,- Kč za 4.Q,
Smlouvu s Charitou na rok 2017.
Hospodaření SDH v hasičské zbrojnici v roce 2016.
Zrušení výběrové řízení akce „Přístavba, stavební úpravy, změna užívání rodinného domu na
sociální byty v objektu č. p. 235 v Bohuslavicích.
Ustanovení stavebního dozoru akce „Přístavba, stavební úpravy, změna užívání rodinného domu na
sociální byty v objektu č. p. 235 v Bohuslavicích externím pracovníkem.
Vypracování PD na vybudování ČOV v rámci akce „Přístavba, stavební úpravy, změna užívání
rodinného domu na sociální byty v objektu č. p. 235 v Bohuslavicích.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 23. 2. 2017 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Sběrné místa na zelený odpad
V naší obci máme 3 kontejnery na bioodpad, které jsou v pohodlné vzdálenosti pro všechny a jsou
k dispozici bez jakéhokoliv omezení. Troufám si dodat, že podobný „luxus“ při nakládání s
rostlinným odpadem nemají široko – daleko, pokud vůbec někde. Při instalaci nádob jsem doufal ve
zdravý selský rozum a odpovědnost. V poslední době se však tyto vlastnosti poněkud vytrácejí.
V kontejnerech jsme našli zbytky sádrokartonu, vyhozené odpadkové pytle, popel apod. Je proti
mému přesvědčení omezovat zodpovědnou a pořádkumilovnou většinu pro několik ……! Pokud se,
ale podobné situace budou opakovat i v budoucnu, bude obec nucena přikročit k ochranným
opatřením.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Místní poplatek ze psů
Obecní úřad oznamuje občanům – držitelům psů, že dle OZV jsou povinni uhradit místní poplatek
ze psů pro rok 2017 nejpozději do 31.3.2017. Poplatková povinnost vzniká držiteli dnem, kdy pes
dovršil stáří 3 měsíců nebo dnem, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců. Roční poplatek činí
100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele. V případě držení psa
kratší než 1 rok, se platí poplatek v poměrné výši. V případě utracení nebo úhynu psa je držitel
povinen dostavit se na obecní úřad k vyplnění odhlášky psa, aby byl držitel vyřazen z evidence
poplatníků. Další informace jsou v obecně závazné vyhlášce, která je zveřejněna na webových
stránkách obce v odkaze úřad obce, vyhlášky a zákony.

Přeplatky a nedoplatky za vodné a stočné za rok 2016
V měsíci lednu bylo rozesláno do domácností vyúčtování vodného a stočného za rok 2016.
Nedoplatky vodného a stočného je možno hradit převodem z účtu poplatníka na účet obce nebo
v hotovosti na obecním úřadě.
Přeplatky je nutno si vyzvednout pouze v hotovosti na obecním úřadě na pokladně obce u K.
Krupové a bohužel nelze jej zaslat poplatníkovi na jeho účet, i když je nám znám.
Termíny svozů měsíčních popelnic v obci
Od roku 2017 došlo ke změnám termínů ve svozech měsíčních popelnic.
Svozové dny v obci jsou nezměněny - v pátek. Termíny svozu měsíčních popelnic v roce 2017
v obci jsou následující:
10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2017.
Poplatky za pronájem hrobového místa
Občanům, kterým v roce 2017 končí pronájem hrobového místa na hřbitově sdělujeme, že
prodloužení pronájmu schvaluje rada obce. Po schválení prodloužení nájmu hrobů v radě budou
nájemcům rozeslány nové smlouvy na pronájem hrobového místa na dalších 10 let s vyrozuměním
obecního úřadu o úhradě dalšího pronájmu.
Karla Krupová
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Dobročinná sbírka pro organizaci MOMENT
Ve dnech 16. – 18. 2. 2017 bude probíhat pro organizaci MOMENT ve spolupráci s obecním úřadem
sbírka věcí z domácnosti a oblečení. Tato dobročinná akce pomůže dobré věci a vy se aspoň úklidem
připravíte na jaro.
Čtvrtek 16. 2. a pátek 17. 2. 2017 v době od 9.00 – 16.00 hod.
Sobota 18. 2. 2017 od 8.00 – 12.00 hod.
věci doneste na OÚ Bohuslavice – p. Miková
Co všechno lze darovat?
Pěkné a zachovalé oblečení (dámské, pánské, dětské), boty, šály a jiné doplňky, bižuterii, lůžkoviny,
domácí potřeby, nepoškozené hračky, menší funkční elektrospotřebiče a drobný nábytek. Darované
věci zabalte do igelitových tašek, či pytlů, porcelán a křehké věci raději do krabic.

Komu pomůžete?
Dobročinné
organizaci
MOMENT ČR, o.p.s., která
provozuje
7
charitativních
obchodů a pomáhá 4 neziskovým
organizacím,
které
pochází
z Moravskoslezského kraje:
Stacionář Žebřík –
Kola pro Afriku –
Mobilní hospic Ondrášek –
Save Elephants
Vědeli jste, že jedna igelitka
oblečení může například zajistit
expresivní terapie pro 10 klientů
z Žebříku?
Podrobnější informace najdete na
www.moment-ops.cz
Předem všem dárcům děkujeme!
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí šk. roku 2016/2017
V úterý 31. ledna bude žákům vydán výpis z vysvědčení. Pololetní prázdniny připadnou na pátek
3. února. Celý týden bude ve škole probíhat výuka trochu jinak. Od 29. 1. do 5. 2. 2017 bude ve
škole realizován projekt Edison. Cílem tohoto projektu je prezentace cizích zemí žákům naší školy a
také posílení komunikace v anglickém jazyce. Pět vysokoškolských studentů ze zahraničí bude
ubytováno v rodinách některých žáků a během výuky budou prezentovat kulturu, historii a zvyklosti
své země, vše v angličtině. Pokud byste měli zájem poznat studenty a jejich země, jste srdečně zváni
na přátelské setkání s prezentací, které jsme pro veřejnost připravili v obřadní síni Obecního domu
v pátek 3. února v 9 hodin ráno.
Výsledky vzdělávání v 1. pololetí
třída

Počet
žáků

vyznamenání průměr
třídy

1.

27

27

1,01

2.

22

22

1,07

3.

26

25

1,18

4.

26

25

1,14

5.

24

12

1,5

6.

26

7

1,71

7.

15

6

1,61

8.

22

10

1,54

9.

15

7

1,69

141

1,38

celkem 203

Bylo uděleno 25 pochval, 16 napomenutí třídního učitele a 5 důtek třídního učitele.
Lyžařský kurz na Vaňkově kopci
Také letos jsme zorganizovali pro žáky naší
školy a školky týdenní lyžařský kurz. Krásné
zimní a k tomu ještě slunečné počasí nás
provázelo celý týden. Lyžařského výcviku se
zúčastnilo 17 žáků školy a 10 dětí z MŠ.
Všichni byli moc šikovní a po týdnu lyžování
předvedli své lyžařské umění na závodech ve
slalomu. Ocenění byli všichni diplomem a
první tři navíc získali pravý dětský „šampus“!
Mgr. Gabriela Prchalová
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Poděkování
Už podruhé se i v letošní plesové sezóně podařilo zorganizovat ples pro rodiče a přátele školy a
školky. Účast byla velmi uspokojivá a věřím, že se všichni moc dobře bavili až do brzkých ranních
hodin. Velký dík za organizaci plesu patří především oběma klubům rodičů při Základní a mateřské
škole, ale také všem odvážným ženám, mezi nimi i p. vychovatelkám a p. učitelkám z MŠ, a
mužům, kteří připravili zábavné vystoupení pro všechny hosty plesu. Zároveň děkuji všem
sponzorům za lákavé ceny v tombole a dobrovolníkům, kteří pomáhali s prodejem občerstvení.
Věřím, že spolupráce rodičů, školy a školky bude nadále pokračovat a tuto plesovou tradici se
podaří udržet.
Mgr. Gabriela Prchalová

Mateřská škola
Maškarní ples
Po vánočních prázdninách jsme se s dětmi v lednu
sešli, abychom přivítali nový rok. Jak děti, tak i
paní učitelky byly plni dojmů, nových sil a nápadů.
Proto jsme se hned pustili do příprav na
nadcházející maškarní ples, který se konal 15.
ledna v prostorách kulturního domu.
Tato akce se konala pod záštitou Klubu rodičů, kde
svou ruku k dílu přidaly i paní učitelky z mateřské
školy. Ples s názvem „LETEM SVĚTEM“ byl
pojat v duchu cestovatelském, a proto i připravený
program byl zasazen do této tématiky.
Ples byl zahájen promenádou, kde jsme si mohli prohlédnout všechny pečlivě připravené masky.
Naskytl se nám rozmanitý pohled na celou škálu masek od princezen přes piráty, batmany, zdravotní
sestry, policisty až po vězně a hrášek . Děti si také pro rodiče poctivě nacvičily taneční
vystoupení, za které si odnesly nejen drobný dárek, ale i obrovský potlesk nadšených rodičů.
Naše velké díky patří všem, kteří se zapojili do příprav a pomáhali, aby celá akce proběhla ke
spokojenosti všech, ale především našich nejmenších. Dále bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří
si udělali čas a přišli si s dětmi užít karnevalovou atmosféru.
Kolektiv MŠ

Sport
Volejbalový vánoční turnaj
Letošní 10. ročník vánočního turnaje jsme zahájili již tradičně hned po 2. vánočním svátku. Sešlo se
nás, stejně jako v předchozích ročnících, zase na 4 družstva. Losování do jednotlivých týmů
probíhalo až po příchodu jednotlivých hráčů. Musím říct, že kvalita hry jde pořád nahoru a bylo na
co se dívat.
Výkony byly velmi vyrovnané a o výhercích rozhodoval jen minimální rozdíl bodů. Nálada byla
skvělá, k jídlu a pití každý něco málo donesl a domů jsme odcházeli sice unavení, ale spokojení
s pocitem, že po tom vánočním přejídání jsme aspoň něco málo pro sebe zase udělali.
Marie Kocurová
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Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2017
vykoledovaná
částka

OBEC
Antošovice

12 813 Kč

Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín
Bobrovníky

-

Bolatice
Darkovice
Hlučín
Darkovičky

88 700 Kč

217 817 Kč

18 102 Kč

Ludgeřovice

143 162 Kč

45 672 Kč

Markvartovice

57 297 Kč

Píšť

79 008 Kč

Rohov

28 501 Kč

Strahovice

39 253 Kč

63 570 Kč

Sudice

29 569 Kč

69 633 Kč

Šilheřovice

58 165 Kč

112 094 Kč

Borová
-

vykoledovaná
částka

Kravaře
Kravaře-Kouty

100 339 Kč

Bohuslavice

OBEC

Hať

103 361 Kč

Štěpánkovice

Hlučín - město

222 980 Kč

Třebom

6 500 Kč

55 025 Kč

Vřesina

52 903 Kč

Kobeřice

135 369 Kč

Závada

25 881 Kč

Kozmice

68 069 Kč

Celkem:

Chuchelná

130 693 Kč

1 964 476 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2017,
kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,
byla vykoledována částka 1 964 476 Kč.
Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což
představuje částku 1 276 909 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich
klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům a všem,
kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!
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Farní okénko
S dětmi a mládeží do vesničky Ampleforth
Naše farnost, na pozvání o.Edgara z Opatství Ampleforth Abbey, připravuje pro děti
a mládež pobyt v Anglii ve vesničce Ampleforth. Benediktinské opatství, ve kterém
otec Edgar žije, provozuje dvě školy s celkem asi devítisty žáky a studenty. Součástí
pobytu bude nejen poznávání krásného okolí kláštera, který je situován v severní
Anglii v hrabství Severní Yorkshire, na okraji národního parku North York Moors
National Park, ale také především setkávání s tamějšími žáky a studenty, společné
programy, hry i trávení volného času. Bude tak mnoho příležitostí využít znalosti
angličtiny naučené ve škole.
Ubytování bude zajištěno v chatkách ve vlastním spacáku.
Termín pobytu: 22. května až 2. června.
Odjez je plánován na pondělí 22. května ve večerních hodinách a noc strávíme v autobuse. Další den
odpoledne je v plánu prohlídka Bruselu s návštěvou Evropského parlamentu. Přespání bude pak přímo
v Bruselu. Ráno se pak vydáme směr trajekt do Anglie a v odpoledních hodinách dojedeme do cíle
cesty. Na místě budeme celkem 8 nocí. Odjezd pak bude ve čtvrtek 1. června v ranních hodinách.
Cestou zpět ještě stihneme prohlídku historického centra Londýna. Příjezd zpět domů je plánován
v pátek 2. června ve večerních hodinách.
A ještě důležitou informací je samozřejmě cena pobytu. Předběžná cena, která zahrnuje cestu
autobusem, stravu, vstupy atd. je okolo 6 tis. Kč. Ubytování v chatkách bude díky jednomu z farníků o.
Edgara zcela zdarma. Přesná cena bude přihlášeným zaslána ještě před závazným přihlášením a
zaplacením zálohy během března.
Pokud máte zájem přihlásit své dítě na tento výlet, vyplňte do konce února předběžnou přihlášku na
adrese níže. Celý výlet je určen pro děti a mládež, ale nicméně potřebujeme i pomoc dospělých jako
doprovod a také pomoc s vařením na místě.
On-line přihláška: http://url.googluj.cz/mzc - přihlašujte se do konce února. V případě většího
počtu přihlášek, než je kapacita, bude brán zřetel na pořadí přihlášení.
Pro bližší informace můžete kdykoli kontaktovat otce Marka osobně, emailem na
rkf.bohuslavice@doo.cz,
příp.
ve
zprávě
na
farní
Facebookové
stránce
www.facebook.com/farnost.bohuslavice.

Naše farnost v televizi Noe
V neděli 5. února bude v naší farnosti netradiční – bude pouze ranní mše sv. v 6:45, protože
v 8:45 odjíždíme do Ostravy do kostela sv. Václava, kde budeme slavit mši sv. v přímém
přenosu televize Noe. Pokud s námi do Ostravy nejedete, můžete mši svatou sledovat buď
přímo v televizi přes pozemní vysílání či satelit. Kdo toto nemá, může Tv Noe sledovat také
na internetu – www.tvnoe.cz
Nařízení, že rodiče mají mluvit se svými dětmi třeba šestkrát denně...
Představte si, kdyby vyšlo nařízení, že rodiče mají mluvit se svými dětmi třeba šestkrát denně a
někdo by to striktně dodržoval. Ráno - v poledne - po obědě - večer - před spaním by prohodil se svým
potomkem dvě tři věty a bylo by to. Nikdo by mu nemohl nic vytknout. Byl by to vztah? Byla by v tom
láska? Bylo by to spíš jako v blázinci. Nikoho ani nenapadne dělat to takto.
Ale bohužel křesťany občas napadne takhle se modlit. Ráno v poledne a večer, nebo ráno a večer
řekne nějakou modlitbu a má vystaráno. Je to ale vztah? Může v tom růst láska k Bohu? Je zřejmé, že
ne. Tak, jak musí spolu lidé hovořit: Dlouze i krátce, v klidu i při práci či za poklusu, právě tak
různorodě, ale často, ba pořád, musí být člověk skrze modlitbu v kontaktu s Bohem.
Proč? Aby se mu vše dařilo? To by byla pověra. Aby neměl černou čárku - hřích? To by byla jen
otrocká bázeň. Je to zapotřebí proto, aby náš vztah s Bohem nezemřel, nestagnoval, aby se konal, aby
rostl.
o. Marek
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
1.2.

St

2.2.

Čt

Svátek Uvedení Páně
do chrámu

18:00

3.2.

Pá

Sv. Blažeje, biskupa a
mučedníka

18:00

4.2.

So

5.2.

Ne

18:00

7:00

5. neděle v mezidobí

6:45

Za + dceru, rodiče z obou stran a bratra
Na poděkování a za + Bernarda Hrušku
k nedožitým 85. narozeninám
Za členy živého růžence
Za Lea a Helenu Vitáskovy, + příbuzné a duše
v očistci
Za + Aloise Nevřelu, rodiče a sourozence z obou
stran

Mše sv. v Tv Noe – živě z kostela sv. Václava od 10:30
8.2.

St

10.2. Pá

Památka sv.
Scholastiky, panny

Panny Marie Lurdské 11.2. So
světový den
nemocných
12.2. Ne

6. neděle v mezidobí

18:00

Za + rodiče, sestry, duše v očistci a za požehnání
pro živou rodinu

18:00

Za + rodinu Miketovou

7:00

Za + Milana Daňka, Vlastimila Daňka, Evu
Barišovou a Jiřího Bobošíka

6:45

Za + Heriberta Poštulku a manželku

9:30

Za živé a + farníky
Za + Karla a Marii Mašíkovy, vnuka s rodinou

15.2. St

18:00

17.2. Pá

18:00

Za Valentina Fussa, manželku, dceru, zetě a snachu

18.2. So

7:00

Výroční rekviem za René Mokrého

6:45

volný úmysl – možno zapsat v sakristii

9:30

Na poděkování za 80 let života a za živou rodinu

18:00

Výroční rekviem za Karla Theuera

24.2. Pá

18:00

Za Adélu Kocurovou a rodiče

25.2. So

7:00

Za + Jana Kučeru, rodiče a bratra

6:45

Za živé a + farníky

19.2. Ne

7. neděle v mezidobí

22.2. St

Svátek Stolce svatého
apoštola Petra

26.2. Ne

1.3.

St

3.3.

Pá

8. neděle v mezidobí
POPELEČNÍ
STŘEDA

9:30

a + příbuzné

Na poděkování za 90 let života, za + manželku
a dceru a za živou rodinu

18:00

volný úmysl – možno zapsat v sakristii

18:00

Za členy živého růžence
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2017
Vitásek Bruno
Suchánková Anna
Placková Kateřina
Kocur Petr
Heisig Rudolf
Vitásek Arnošt

Gaida Emil
Kocurová Bernarda
Nevřela Leo
Forgáčová Viktorie
Kubík Josef

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2017.
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